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Príloha č. 25 - Rámcové podmienky pre krátkodobé opustenie priestorov
ZSS, návrat PSS a prijímanie nových PSS
Na základe uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID19 „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa stanovuje nasledovné podmienky pre
krátkodobé opustenie priestorov ZSS, návrat PSS a prijímanie nových PSS:
•

Krátkodobé opustenie priestorov ZSS - absolvovanie lekárskych vyšetrení, príp.
ošetrení, vybavovanie úradných záležitostí, vychádzky. Odporúčame ich realizovať
v sprievode zamestnanca ZSS a to maximálne v skupinách do 12 PSS. Je potrebné
používať OOPP. Po návrate do zariadenia sa PSS a sprevádzajúcej osobe zmeria
telesná teplota, vydezinfikujú sa ruky a bude sa sledovať ich klinický stav (príznaky
infekčného ochorenia – podľa štandardného postupu).

•

Pobyt PSS mimo ZSS
- termín odchodu na dovolenkový pobyt je potrebné aspoň 5 dní vopred nahlásiť sociálnym
pracovníkom počas pracovných dní na t. č. 035/6595 201 od 7.00 – 15.00 h. Odporúčame,
aby dovolenkový pobyt trval minimálne 7 dní. Je nutné dodržať dohodnuté termíny nástupu
i návratu z dovolenkového pobytu!
- pri odchode PSS zo ZSS na dovolenkový pobyt je preberajúca osoba povinná pravdivo
vyplniť a podpísať Prílohu č. 26 – Čestné prehlásenie pri odchode PSS zo ZSS. Zároveň
bude PSS otestovaný antigénovým testom na ochorenie COVID-19 a bude mu odovzdané
potvrdenie o výsledku testu. Rodinným príslušníkom, príp. preberajúcej osobe
odporúčame pre ochranu svojho blízkeho, aby predtým, ako PSS opustí naše zariadenie
a príde do domácnosti, absolvovali test na ochorenie COVID-19 (antigénový alebo PCR)
nie starší ako 48 hodín;
- v domácom prostredí odporúčame dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia:
• odstup a sociálna izolácia od osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti (od iných
rodinných príslušníkov a nevykonávanie návštev iných domácností a ani ich
prijímanie v domácnosti);
• dôsledná a pravidelná hygiena a vetranie priestorov domácnosti počas pobytu PSS;
- pri návrate z dovolenkového pobytu, z hospitalizácii v ústavnom zdravotníckom
zariadení a u novoprijatých PSS títo absolvujú antigénový test pred vstupom do zariadenia.
PSS/sprevádzajúca osoba sú následne povinní vyplniť a podpísať Prílohu č. 23 - Čestné
vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze PSS a osôb, s ktorými bol PSS
v styku a bude im zmeraná bezkontaktne telesná teplota. Z dôvodu ochrany zdravia
ostatných PSS a zamestnancov v ZSS je nevyhnutné aby bol PSS po návrate na dobu 5 dní
umiestnený v izolačnej miestnosti. Po uplynutí izolácie bude opätovne pretestovaný na
ochorenie COVID-19. Táto izolácia sa nevzťahuje na PSS, ktorí sa vrátia z víkendového
pobytu v domácnosti pri týždennej pobytovej forme alebo z lekárskeho vyšetrenia.
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V prípade vyhlásenej karantény v ZSS, príp. rozhodnutia RÚVZ, NSK alebo v prípade
vyhláseného zákazu vychádzania bude v „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
zavedené dočasné obmedzenie pohybu PSS mimo areál ZSS, vrátane dovolenkových
pobytov za nasledovných podmienok:
- Krátkodobé opustenie priestorov ZSS (iba z dôvodu akútneho lekárskeho vyšetrenia, príp.
ošetrenia) – po návrate PSS do zariadenia je potrebné u PSS a sprevádzajúcej osoby meranie
telesnej teploty a zabezpečenie dezinfekcie rúk.
- Hospitalizácia PSS v ústavnom zdravotníckom zariadení, príjem nových PSS – preventívna
izolácia, povinné potvrdenie o absolvovaní negatívneho COVID-testovania nie staršie ako 48
hod., druhé testovanie na piaty deň od príchodu do ZSS. Ak PSS nebude pred odchodom
z ústavného zariadenia otestovaný na prítomnosť protilátok proti ochoreniu COVID-19, bude
mu tento test vykonaný v ZSS.

